
Graag	houden	we	u	met	deze	gratis	WijkKlikEmmerhout	Nieuwsbrief	op	de
hoogte	van	het	laatste	computernieuws.	Maar	ook	van	belangrijke	gebeurtenissen
in	onze	wijk	en	daarbuiten.
Daarnaast	delen	we	de	recentste	artikelen	en	tips	van	de	website	van:

				www.wijkklikemmerhout.nl		&		www.emmerhoutspringlevend.nl

	
Help	u	ons	met	een	kleine	donatie	klik	hier	en	doe	u	bijdrage!

Veel	leesplezier!

Computerhulp	nodig?.

Hebt	u	een	vraag	of	een	probleem?
WijkKlikEmmerhout-vrienden	kunnen	hun	vraag
stellen	aan	de	vrijwilligers	van	Pc-hulp.	Nog	geen
vriend,	maar	wel	hulp	nodig?	Ontdek	dan	de
voordelen	van	het	WijkKlikEmmerhout-vriendschap.

Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout?	Geen	probleem	klik	hier	en	meld	u	aan
	

	
Een	cursus	gaan	volgen

De	kloof	wordt		steeds	groter	tussen	jouw	en	je
(klein)kinderen,	omdat	zij	moeiteloos	met
computers,	tablets	en	smartphones	en	jij	niet.
	
Dan	kunnen	wij	je	verder	helpen!
	
Als	je	bereid	bent	daar	iets	aan	te	doen,	dan
biedt	een	computercursus	misschien	uitkomst.
In	enige	lessen	kom	je	te	weten	hoe	een
computer,	tablet	of	smartphone	werkt.	Hoe	je
met	toetsenbord	en	muis	omgaat.	Wat	het
internet	precies	is,	hoe	het	werkt	en	hoe	je	er
zelf	mee	kunt	omgaan.
Je	leert	“surfen”	op	de	golven	van	het	internet.
De	lessenreeks	is	bestemd	voor	(jong)senioren
vanaf	50	jaar.
De	lessen	worden	een-op-een	gegeven	en	op
uw	eigen	tempo.
Kom	eens	bij	ons	langs	om	te	kijken	of	wij	je
hiermee	verder	kunnen	helpen.
Kijk	voor	meer	informatie	op
www.wijkklikemmerhout.nl	of	kom	eens	bij	ons
langs.
Inloopmiddag:
Maandagmiddag					13.00	uur	–	15.30	uur.
Donderdagmiddag	13.00	uur	–	16.00	uur.
	
Of	bel	voor	meer	informatie:
Hermien	van	der	Weide	Tel:	06	417	201	68
	
WijkKlikEmmerhout
Lemzijde	87/88
	

Spelenderwijs	iets	leren	op	de	computer
gaat	gemakkelijker

Vooral	de	wat	oudere	generatie	die	niet	is
opgegroeid	met	een	computer	of	smartphone
vinden	computers,	maar	lastig	en	vervelend.
Om	mee	te	kunnen	in	de	maatschappij	is	het
nodig	om	ermee	te	kunnen	omgaan.
De	maatschappij	vraagt	er	steeds	vaker	om	en
wordt	het	ook	geëist	dat	je	dat	kunt.	Soms	is	er
nog	het	alternatief	van	telefonisch	contact.	Vaak
wordt	dat	niet	eens	meer	vermeld.	Kijk	voor
meer	informatie,	maar	op	www……nl.	En	als	je
toch	gedurfd	hebt	om	het	internet	op	te	gaan,
heb	je	kans	dat	je	op	een	verkeerd	linkje	klinkt
en	zomaar	geld	kunt	kwijtraken.	Toch	is	het
belangrijk	dat	je	je	zelfredzaamheid	niet	kwijt
raakt.	Je	moet	baas	blijven	over	je	eigen	leven.
Voor	ouderen	is	het	ook	goed	om	dingen	te
blijven	leren	op	een	speelse	manier.	Vraag
anderen	eens	naar	een	leuk	spelletje	op	de
computer	of	smartphone.	Wanneer	je
kleinkinderen	hebt,	vraag	het	hun	eens.	Zij
willen	opa	of	oma	wellicht	heel	graag	helpen
iets	te	ontdekken	op	hun	computer	of	telefoon.
In	het	begin	gaat	het	dan	ook	om	spelplezier	en
daarnaast	word	je	vaardiger	in	het	bedienen	van
het	apparaat.
Om	beter	met	de	muis	te	leren	omgaan,
gebruiken	wij	vaak	spelletjes.	Zoals	bijvoorbeeld
Patience	of	Candy	Crush.

Bij	WijkKlikEmmerhout	kun	je	de	computer,
telefoon	of	laptop	beter	leren	kennen.	Op
inloopmiddagen	kun	je	gewoon	eens
langskomen.	Is	het	een	korte	vraag	met	een
kort	antwoord,	dan	lossen	we	het	meteen	op.
Anders	is	het	misschien	beter	om	een	cursus	te
volgen	over	datgene	dat	je	wilt	leren.	Hierover
kunnen	we	dan	afspraken	maken.

Inloopmiddagen
Maandagmiddag				13.00		–		15.30	uur
Donderdagmiddag	13.00		–		16.30	uur
	
Voor	meer	informatie	kijk	eens	op
www.wijkklikemmerhout.nl
	of	bel	met:	Hermien	van	der	Weide	tel.:	06-
41720168
Auteur	Steffen	Moorman

Betalen	voor	een
virusscanner?

Virussen	en	ander
digitaal	gespuis

houden	we	graag	buiten.	Een	belangrijk	wapen
in	de	strijd	is	de	virusscanner.	Windows	10	heeft
met	Defender	een	uitstekende	scanner	in	huis.
Maakt	het	andere	bescherming	overbodig?

Achtergrond
In	de	geschiedenis	van	de	thuiscomputer	is	er
één	constante.	Beveilig	de	pc	met	een
virusscanner.	Jarenlang	bleef	de	situatie
onveranderd.	Microsoft	voorzag	Windows	van
een	ondeugdelijke	scanner.	Dus	waren
gebruikers	genoodzaakt	zelf	een
antivirusprogramma	te	installeren.	Deugdelijke
gratis	alternatieven	waren	schaars,	dus	werd	er
gewoon	betaald	voor	de	virusscanner.
Aan	die	situatie	is	een	eind	gekomen.	De
ingebouwde	scanner	in	Windows	10	werkt
prima.	Defender	kan	zich	meten	met	de	beste
betaalde	pakketten.
Windows-beveiliging
Microsoft	beveiligt	Windows	10	op	verschillende
manieren.	Deze	zijn	samengevoegd	in
'Windows-beveiliging'.	Elk	onderdeel	is	gericht
op	indringers	buitenhouden.	Duidelijk	is	dat
Windows-beveiliging	veel	meer	doet	dan
virussen	tegenhouden.	Het	bestaat	uit	de
volgende	zeven	onderdelen:
Virus-	en	bedreigingsbeveiliging	(Dit	is	de
virusscanner	die	vroeger	werd	aangeduid	met
Defender.)
Accountbeveiliging
Firewall	en	netwerkbeveiliging
App	en	browserbeheer
Apparatenbeveiliging
Apparaatprestaties	en	status

Gezinsopties
Met	de	standaardinstellingen	van	elk	onderdeel
is	de	Windows	10-computer	prima	beveiligd.	De
gebruiker	heeft	er	geen	omkijken	naar.
Windows-beveiliging	is	te	vinden	via	de
Startknop	>	Instellingen	>	Windows-beveiliging
>	Windows-beveiliging	openen.
Extra	veiligheid	met	een	betaald	pakket?
Het	is	niet	nodig	om	naast	de	Windows-
beveiliging	nog	een	betaald	beveiligingspakket
te	installeren.	Sommige	gebruikers	kiezen	er
toch	voor.	Daar	zijn	drie	redenen	voor	te	geven:
Er	zijn	pakketten	met	meer	beveiligingsopties
die	meer	bescherming	bieden.
De	gratis	pakketten	met	meer	beveiligingsopties
presteren	meestal	minder	goed.
Er	zijn	betaalde	pakketten	die	bescherming
bieden	op	verschillende	apparaten	zoals	een
Windows-pc,	een	Mac	of	Androidapparaten.
Bedenk	echter	dat	de	virusscanner	het
belangrijkste	onderdeel	is	van	elk
beveiligingspakket.	Deze	houdt	virussen,
malware	en	andere	schadelijke	software	buiten
de	deur.	Iets	wat,	zoals	gezegd,	de	Windows-
beveiliging	prima	doet.	Daarnaast	zijn	een
firewall	en	een	bescherming	tegen	ransomware
nuttig.	Ook	daarin	voorziet	de	Windows-
beveiliging.

Ter	aanvulling	op	ons
leuke	team	zoeken	wij
vrijwilligers	

Die	het	leuk	zouden
vinden	om	mensen	te

helpen.	Met	behulp	en	de	kennis	die	jij	hebt	van
bijvoorbeeld	een	smartphone,	laptop,	tablet	of
iPad.
Wij	vragen	geen	pc-doctoren,	maar	mensen	die
andere	mensen	willen	helpen.	Dit	is	al	mogelijk
vanaf	1,5	uur	per	week.

Jij	zou	ons	team	versterken	maar	vooral	….
Mensen	helpen	die	met	een	vraag	zitten.
Misschien	kun	jij	ons	versterken!!!
Een	informatief	gesprekje	met	een	(vrijwillig)
kopje	koffie	of	thee	kan	altijd	bij	ons.
Voor	info.	Hermien	van	de	Weide	Tel.	06-
41720168
	
WijkKlikEmmerhout
Lemzijde	87
7823	SH	Emmen
www.wijkklikemmerhout.nl
	

Pinnen	

Bij
WijkKlikEmmerhout	heeft	u	nu	ook	de
mogelijkheid	om	te	pinnen.

Via	www.wijkklikemmerhout.nl	vindt	u	veel
informatie	over	ons	en	wat	wij	verder	aanbieden
zoals	reparaties	aan	uw	pc.	Tegen	een	kleine
vergoeding	en	goed	overleg	vooraf,	dus	geen
verrassingen	achteraf.
Bovendien	kunt	u	per	mail	vragen	stellen.	Deze
worden	z.s.m.	(binnen	24	uur)	beantwoord.
Een	huisbezoek	is	ook	mogelijk.
	
INLOOPMIDDAGEN
Maandagmiddag	13.00	–	15.30	uur.
Donderdagmiddag	13.00	–	16.30	uur.
Zie	ook:	www.wijkklikemmerhout.nl	of	kom
gewoon	gezellig	langs.
U	kunt	ook	bellen	met	Hermien	van	de	Weide
Tel.	0641720168
	
Wijkklik	Emmerhout
Lemzijde	87/88
7823	SH	Emmen.

	

5	tips	voor	sneller	en
goedkoper	internet	en	tv!

Zo	snel	mogelijk	internet
voor	een	zo	laag
mogelijke	prijs,	wie	wil	het

niet?	Met	al	die	apparaten	waarmee	we	online
zijn	kan	je	huidige	abonnement	toch	wel	eens
uitgepuft	raken.	Dus,	tijd	om	te	besparen	op	een
snellere	verbinding	en	op	films	en	series?	We
vertellen	je	hoe!

Vergelijken	voor	korting
De	kern	zit	hem	in	het	vergelijken	van	je	internet
abonnement,	waarmee	je	korting	kunt	pakken.
Deze	kan	oplopen	tot	wel	€	25,-	per	maand	in
het	eerste	jaar	van	je	nieuwe	abonnement.	En
daarvoor	hoef	je	gelukkig	niet	alle	provider
deals	af	te	struinen.	Nee,	daarvoor	maak	je
beter	gebruik	van	een	vergelijkingswebsite
zoals	ProviderCheck.nl.	Gebruik	het	internet
abonnement	vergelijker,	vul	je	postcode	in	en
ontdek	binnen	een	minuut	alle	deals	op	jouw
adres.	De	welkomstkorting	bij	overstap	is	per
aanbieder	verschillend	en	soms	is	dat	wel	50%
korting	+	een	cashbackdeal!

Meer	snelheid	voor	minder	geld
Door	die	welkomstkorting	kan	het	zelfs	zomaar
zijn	dat	jij	onder	de	streep	voordeliger	uitkomt	in
verhouding	tot	je	huidige	abonnement.	Terwijl	je
wel	een	sneller	data-abonnement	afsluit.	Te
mooi	om	waar	te	zijn?	Zeker	niet!	Wie	wil
genieten	van	het	allersnelste	internet	die	kiest
het	beste	voor	glasvezel.	Door	de	glasvezel
check	kun	je	direct	zien	of	dit	al	beschikbaar	is
op	jouw	adres.	Ook	hier	kun	je	die	flinke	korting
scoren,	waardoor	je	bijvoorbeeld	het	eerste	half
jaar,	maar	rond	de	€	25,-	per	maand	in	plaats
van	rond	de	€	45,-	per	maand	betaalt	voor	deze
razendsnelle	verbinding.

Overstapservice	en	geen	aansluitkosten
Voor	tech	liefhebbers	die	wel	overweg	kunnen
met	een	desktop,	laptop	of	smartphone	is	dat
overstappen	zo	gepiept.	Je	hoeft	slechts	je
gegevens	in	te	vullen	en	je	nieuwe	aanbieder
die	regelt	de	rest,	waaronder	het	opzeggen	van
je	oude	abonnement.	Ook	krijg	je
installatiegarantie	en	in	de	meeste	gevallen	de
aansluitkosten	cadeau.	En	wat	wel	zo	handig	is
aan	de	overstapservice:	als	het	goed	is	zit	je
geen	dag	zonder	internet!

Gratis	presentjes	bij	overstap
Dat	providers	jou	maar	al	te	graag	binnen	willen
halen	als	nieuwe	klant	is	niet	alleen	te	merken
aan	de	fikse	welkomstkorting.	Zij	doen	er
namelijk	nog	een	schepje	bovenop	door	het
bieden	van	gratis	extra’s.	Waar	kun	je	dan	aan
denken?	Bijvoorbeeld	een	gratis	smartwatch	of
smartphone,	wifiboosters	waarmee	je	je	internet
signaal	kunt	versterken	(dus	sneller	internet!)
of	een	gratis	abonnement	op	een
streamingdienst.	Daar	weet	je	wel	raad	mee
toch?!		Daarnaast	krijg	je	meestal	ook	nog
korting	of	gratis	data/belminuten	als	je	je
smartphone	abonnement	bij	dezelfde	provider
aansluit,	zoals	KPN,	T-Mobile,	Budget	Alles-in-1
en	Ziggo	(Vodafone).

Onbeperkt	content	streamen
Sneller	internet	komt	goed	van	pas	in	een	tijd
waarin	we	met	steeds	meer	apparaten	online
gaan.	Door	intensiever	gebruik	te	maken	van	de
wifi	kan	de	snelheid	per	apparaat	namelijk
afnemen.	Heb	je	een	sneller	abonnement	en
ben	je	gek	op	films	en	series?	Dan	kun	je	ook
nog	wel	iets	met	de	laatste	tip	uit	dit	artikel:
maak	gebruik	van	proefperiodes	van
streamingdiensten.	Zo	kun	je	geruime	tijd	100%
gratis	van	een	groot	aanbod	genieten.

	
Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout

Buiten	schijnt	het	voorjaarszonnetje		een	geurende	wind
waait	zacht	en	geeft	een	kriebelig	gevoel	om	naar	buiten
te	gaan.
Alle		beperkingen	zijn	weer	voorbij	en	mogen	we	weer
van	alles	gaan	doen.	Winkelen,	fietsen,	wandelen.	Dus
dit	geeft	ook	het	gevoel	om	vriend	te	worden	van
WijkKlikEmmerhout,	schrijf	u	in	en	zie	de	voordelen.

Direct	inschrijven	klik	hier

Oekraïne	misbruikt
met	nepmail.

De	situatie	in	Oekraïne
zorgt	ervoor	dat	veel
mensen	hulp	willen
bieden.	Helaas	proberen

criminelen	hier	misbruik	van	te	maken	met	een	valse	e-
mail.
Bovenaan	de	nepmail	staat	met	grote	letters	‘Als	u	het
Oekraïense	volk	wilt	steunen,	dan	kunt	u	het	volgende
doen’.	Daaronder	volgt	een	foto	van	president	Zelensky
en	meer	uitleg.	De	afzender	van	de	mail	roept	op	de
Oekraïners	te	steunen	met	behulp	van	bitcoins.	De	foto
is	aanklikbaar.	Klik	hier	niet	op,	maar	gooi	de	mail	weg.

Giro	555
Wilt	u	toch	iets	doen?	Doneer	dan	geld	aan	Giro	555.
Dat	kan	via	de	website	of	via	het	telefoonnummer	0800-
1112.	Uw	gift	zorgt	ervoor	dat	de	hulporganisaties	achter
Giro	555	de	Oekraïners	kunnen	helpen	met	voedsel,
onderdak	en	andere	noodhulp.

Mail	controleren
Twijfelt	u	aan	de	echtheid	van	een	e-mail?	Stuur	uw
mails		naar	de	phishingchecker.	U	hoort	uiterlijk	de
volgende	werkdag	of	het	een	nepmail	is.
	

	
Onze	websites

De	website	Emmerhoutspringlevend
bundelt	de	informatie,	activiteiten	en
ideeën	van	verschillende
organisaties	van	en	voor	alle
bewoners	in	de	gemeente	Emmen.

U	kunt	uw	bijdrage	ook
aanleveren,	helemaal	gratis.

Emmerhoutspringlevend	--	is	een
service	van	WijkKlikEmmerhout

De	vrijwilligers	en	het	bestuur	van
deze	bewonersorganisaties	van	de
Wijk	Emmerhout	hebben	de	taken
verdeeld	en	werken	samen	om	van
deze	webkrant	een	digitaal
kloppend	hart	van	de	Wijk	te
maken.	Daarbij	hebben	we	uw
inbreng	nodig!	Het	is	tenslotte	voor
U.

Reacties	op	artikelen,	eigen	stukjes,
mededelingen	of	aankondigingen	
van	activiteiten	kunt	u	allemaal
hierin	kwijt.

De	redactie	plaatst	alles	wat	op	de
Wijk	en	daar	buiten	betrekking	heeft
en	wat	er	toe	bijdraagt	aan	een
leuke	en	actieve	gemeente	voor
iedereen.

Hoe	kan	ik	mijn	stukjes,	foto’s
en/of	andere	zaken	kwijt?

Boven	in	de	website
www.emmerhoutspringlevend.nl
vind	u	twee	knoppen.
Tip	de	redactie	en	uw	bijdrage
hier	kan	u	alles	kwijt!

De	Redactie	
	

Beter	met	Yoga

Wilt	u	graag	in
beweging	komen?	
Meld	je	dan	aan	om
je	lichamelijke

conditie	op	wat	voor	manier	dan	ook
op	peil	te	brengen.	
Het	is	leerzaam	en	gezellig!

U	kan	mij	ook	bereiken	via:

E-mail:	info@betermetyoga.nl
Tel:					06	14424679
Voor	nog	meer	informatie	kan	je	ook
terecht	op	www.betermetyoga.nl.

Cursus	taal-	en	Digitaal

WijkKlikEmmerhout	organiseert	in
samenwerking	met	het	Taalpunt
van	de	bibliotheek	in	Emmen	een
cursus	taal-	en	digitaal	vaardig.	De
cursus	van	tien	lessen	is	voor
mensen	die,	om	wat	voor	reden	dan
ook,	wat	meer	moeite	hebben	met
lezen,	schrijven	en	rekenen
(laaggeletterd	zijn).	Hierdoor
hebben	zij	ook	moeite	met	de
computer	en	telefoon-	(een	geringe
digitale	vaardigheid).
De	cursus	is	vooral	bedoeld	om
mensen	op	een	plezierige	manier
wat	vertrouwder	met	taal	te	maken,
op	papier	of	digitaal.

Meer	informatie	nodig,	bel	met
Steffen	Moorman	
Mobiel:	06-46551148	
	

Voor	en	door	mensen				april	2021 Bekijk	de	webversie

Wethouder	Robert	Kleine	bracht	een
werkbezoek	aan	wijkklikemmerhout

Vrijdag	11	maart	heeft	de	Wilker	meegedaan	aan	de
activiteiten	dag	van	NLDOET.	We	hebben	bankjes	van
steigerhout	gemaakt.	Het	was	een	geslaagde	middag.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	penningmeester@wijkklikemmerhout.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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